
 
ZASADY PRZYGOTOWANIA, SKŁADANIA I OCENIANA PRACY MAGISTERSKIEJ 

ORAZ EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU STUDIA AMERYKANISTYCZNE 

W IAIE UW 

 

Obowiązują od roku akademickiego 2018/2019 (opcjonalnie od roku 2017/2018) 

 

CZĘŚĆ I: SEMINARIUM MAGISTERSKIE 

 
1. Seminarium magisterskie składa się z trzech semestrów. Tryb zaliczania kolejnych semestrów 

przez promotora jest następujący: 
 Semestr pierwszy: warunkiem zaliczenia jest przedstawienie wstępnego projektu pracy 

magisterskiej wraz z bibliografią i wstępnej wersji jednego z rozdziałów oraz złożenie 
w sekretariacie zatwierdzonej przez promotora karty informacyjnej z tematem pracy 
magisterskiej (patrz załącznik „Karta z tematem MGR”);

 Semestr drugi: warunkiem zaliczenia jest przedstawienie promotorowi kolejnego 
rozdziału pracy;

 Semestr trzeci: warunkiem zaliczenia jest zaakceptowanie przez promotora całości 
pracy (tj. ostatecznej wersji wszystkich planowanych rozdziałów wraz ze wstępem, 
zakończeniem i bibliografią).


2. Zaliczenie trzeciego semestru seminarium następuje nie wcześniej niż po naniesieniu przez 

promotora ostatecznych poprawek na pracę i jest tożsame z zakończeniem współpracy promotora 
ze studentem. 

 
3. Terminy zaliczenia kolejnych semestrów seminarium są tożsame z terminami sesji 

egzaminacyjnych i nie ulegają przedłużeniu. Studentowi przysługuje prawo powtórzenia semestru 
seminarium za opłatą (patrz: cennik), co skutkuje wydłużeniem trwania studiów. 

 
4. Zgodnie z Regulaminem Studiów UW (§ 35, pt. 2), w szczególnych przypadkach Kierownik ds. 

Toku Studiów może przedłużyć okres trwania studiów o trzy miesiące. 

 

CZĘŚĆ II: PRACA MAGISTERSKA 

 

1. Praca magisterska musi być napisana na komputerze. 
 

2. Praca magisterska może zostać napisana po angielsku (specjalność: Społeczeństwo i 
Kultura Stanów Zjednoczonych) lub po polsku/angielsku/hiszpańsku/portugalsku 
(specjalność: Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Decyzję o języku 
pracy podejmuje promotor, biorąc pod uwagę charakter tematu i sprawność językową 
studenta. 

 
3. Objętość pracy magisterskiej wynosi min. 60 stron tekstu (zgodnie z obowiązującymi 

standardami technicznymi), a jej merytoryczny charakter pozostaje w gestii promotora. 
 

4. Praca magisterska powinna dotyczyć zagadnień związanych ze studiami 
amerykanistycznymi. 

 
5. Praca musi zawierać odnośniki do wykorzystanych źródeł, sporządzone według 

standardów ustalonych z promotorem pracy. 
 

6. Praca magisterska nie może naruszać zasad uczciwości akademickiej, zaś autor pracy 
musi zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi plagiatu.  

 
7. Pierwsze strony pracy magisterskiej mają ściśle określoną konstrukcję (zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 18 maja 2006) i muszą 



zawierać m.in. następujące elementy: stronę tytułową, oświadczenia, streszczenie pracy, 
słowa kluczowe (patrz załącznik „Konstrukcja stron pierwszych MGR”). 

 
8. Praca magisterska musi być złożona w Sekretariacie w trzech egzemplarzach 

drukowanych dwustronnie. Pracę należy złożyć w terminie co najmniej czterech 
tygodni przed planowanym egzaminem magisterskim. 

 
9. Jednocześnie student musi złożyć na nośniku CD elektroniczną wersję pracy 

magisterskiej całkowicie zgodną z wersja oprawioną i zapisaną w jednym pliku o 
nazwie 4219-MGR-AM-OSA-PESEL.doc (.pdf) - w formacie Word oraz w wersji PDF. 

 

CZĘŚĆ III: EGZAMIN MAGISTERSKI 

 

1. Egzamin magisterski jest egzaminem kończącym studia w IAiE. 
 

2. Do egzaminu magisterskiego może przystąpić student, który: 

 
 otrzymał absolutorium, czyli uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, zaliczył 

obowiązkowe przedmioty i zdał obowiązkowe egzaminy oraz spełnił inne 
wymagania określone szczegółowym planem studiów h;

 złożył pracę magisterską, która została przyjęta przez promotora, przeszła 
pozytywnie test antyplagiatowy i uzyskała pozytywne oceny promotora i 
recenzenta;

 złożył wraz z pracą magisterską listę trzech zakresów tematycznych do egzaminu 
magisterskiego zatwierdzoną podpisem promotora; złożył wraz z pracą magisterską 
formularz „Dane osobowe abiturienta OSA UW” oraz dostarczył do dnia egzaminu 
wypełnioną „Kartę obiegową” (patrz załącznik „Dane i karta obiegowa MGR”). 


3. Egzamin magisterski zdaje się w języku angielskim (specjalność: Społeczeństwo i 
Kultura Stanów Zjednoczonych), polskim, angielskim, hiszpańskim lub portugalskim 
(zgodnie z językiem w jakim została napisana praca, specjalność: Kulturoznawstwo 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Wyjątki od tej zasady muszą być uprzednio 
zatwierdzone przez promotora i kierownika ds. toku studiów.  

 
4. Egzamin magisterski składa się z trzech pytań.  

a) Jedno pytanie dotyczy przedstawionej pracy magisterskiej. 

b) Pozostałe dwa pytania dotyczą zagadnień szczegółowych mieszczących się w 

wybranych przez studenta w porozumieniu z promotorem trzech zakresach 
tematycznych związanych z programem studiów, których lista udostępniana jest 

min. na trzy miesiące przed planowym zakończeniem studiów. 

 
5. Ocena niedostateczna z jednego z trzech zadanych pytań nie oznacza automatycznie 

niezaliczenia egzaminu magisterskiego, o ile odpowiedź na przynajmniej jedno z 
pozostałych pytań została oceniona na „dobry” (4); ostateczna ocena zależy wówczas 
od opinii Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin jest automatycznie niezaliczony, jeśli:  

a) przy otrzymaniu oceny niedostatecznej z odpowiedzi na jedno z pytań student 
nie uzyskał oceny przynajmniej dobrej (4) z jednego z pozostałych pytań;  

b) student otrzymał ocenę niedostateczną z więcej niż jednego pytania. 
 

6. Aby otrzymać dyplom z wyróżnieniem student musi spełnić warunki przewidziane w 
Regulaminie studiów na UW (§ 39, pt. 4), m.in. złożyć pracę magisterską i egzamin 
magisterski w regulaminowym terminie. 

 



UWAGA: W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami obowiązują zasady 
Regulaminu Studiów UW (Część IX: Ukończenie Studiów)

 


